
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 

Telefonmöte, 141028 

 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter 

Torbjörn Håkansson TH 

Lena Johansson LJ 

Emelie Carlsson EC 

Lena Torstensson LT 

Anne Blomster Gunnarsson ABG 

 

Suppleanter 

Kristina Håkansson 

 

Frånvarande 

Ordinarie ledamöter 

Janne Gustavsson JG 

Sara Lahti SL 

 

§ 1 Mötets öppnande 

TH välkomnar alla och förklarar mötet öppnat 

 

§ 2 Val av justerare för mötet 

 ABG väljs att jämte ordförande justera protokollet 

 

§ 3 Dagordning 

Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att § 16 

lagts till. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 In- och utgående skrivelser  

För beslut: 

SSRK UT060-148. 1 Förfrågan ang. ansökan om utökat rasregister Eva 

Jönsson. Styrelsen bifaller förfrågan. 
 

Inbjudan från SLU om konferens rörande hundgenetik. 



 
Styrelsen beslutar att JG, LJ, LT och ABG skickas i mån av plats. LJ 

anmäler alla till konferensen.  Det finns 3 platser för 

rasklubbsrepresentanter, ABG är anmäld som extra representant. 

 

SSRK 

Frågor till SSRKs jubileum, frågorna berör welsh springer spanielklubbens 

utveckling. LT sammanställer svaren på frågorna och skickar ut det.  

 

SKK  

Frågor om utställningsverksamhet till rasklubbar och avdelningar.  TH 

bemöter och svarar på frågorna.  

Informationsartikel om DNA-tester 

Information om utbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars 2015 

Nyheter från SKK utställningskommitté 

 

Övriga skrivelser: 

Specialklubben Västgötaspets rörande regelrevidering i Agility 

Springerklubben. Yttrande över nya jaktprovsregler 

Proplan. Upphörande av sponsoravtal från 1/1 2015. Styrelsen arbetar 

med att hitta en ny huvudsponsor tills nästa år.  

 

Skrivelse från resultatansvarig angående uppdatering av resultat på 

hemsidan. Resultatansvarig kommer inte längre leta upp resultat utan 

endast de resultat som skickas till resultatansvarig kommer att visas i 

welshnytt och på hemsidan. TH har besvarat.   

 

Till mötet har två skrivelser inkommit ifrån icke medlemmar 

Skrivelse 1: Synpunkter på att ledamot i avelskomitten inte följt RAS, 

styrelsen noterar synpunkterna och lägger skrivelsen till handlingarna. 

 

Skrivelse 2: Information om att det finns årsmötesbeslut rörande 

gåvomedlemskap, styrelsen har noterat tidigare beslut och detta 

behandlas i § 9. Synpunkter på att ledamot i avelskomitten inte följt RAS, 

planerad mätning av närvarande hundar vid OS Stockholm, arbetet med 

RAS och regelöversynen. Styrelsen noterar synpunkterna och lägger 

skrivelsen till handlingarna. 

 

Utgående skrivelse 

Welshklubbens yttrande till SSRK över förslag på nya jaktprovsregler  

 



 
§ 6 Rapporter  

Ordförande- Inget att rapportera 

 

V.Ordförande- Inget att rapportera 

 

Sekreterare- Varit i kontakt med klubbens tidigare sekreterare angående 

sekreterarpärmar. Materialet ska skickas denna vecka. Vidarebefordring 

av post.  

 

Kassör- Ekonomin är i god balans. Klubben har fler gåvomedlemmar 

detta år vid denna tidpunkt jämfört med föregående. 

Utlandsmedlemmarna har minskat något. 

 

Avel- & Uppfödarkommitté- Ersättning från SSRK har utbetalats för 

kostnader som funnits i samband med exteriördomarkonferensen.  

Se även § 13 fr mer information om arbetet med RAS. 

 

Utställning- Se § 12 för information om Open show. 

 

Viltspår- Inget att rapportera 

 

Agility- Påbörjat genomgången av agilityreglerna inför KM.  

 

Lydnad- Gjort ett första förslag på nya regler till KM. 

 

Rallylydnad- Inget att rapportera 

 

Jakt- Reglerna till KM ses över och justeras. En förfrågan har inkommit 

om Welsh springer spaniel till jakt. 

 

Utbildning/Allroundwelshen- Inget att rapportera 

 

Aktivitetsgrupper- Inget att rapportera 

 

Medlemsregistret- Inget att rapportera.  

 

§ 7 KM 2014 

Jakt- 1 hund med godkänt resultat vilket gav vinsten i KM. Totalt 7 

hundar till start. Trevliga marker och trevlig domare. Lyckat arrangemang.  

Agility/Lydnad/Rallylydnad- Arrangemanget har genomförts och var 

lyckat, även om de finns en del saker som tas med tills nästa års 

arrangemang.    



 
Viltspår- Arrangemanget flöt på bra men det var svåra spår och kraftig 

vind.  

 

§ 8 Statuter och RoA för CS och OS 

Närvarande på mötet beslutar att bordlägga denna punkt till nästa möte 

eftersom att JG är frånvarande.  

 

§ 9 Gåvomedlemskap utland 

Sedan tidigare finns ett årsmötesprotokoll gällande att 

gåvomedlemskapen endast ska gälla svenska medlemmar och därför 

gäller inte styrelsens förtydligande som gjordes vid föregående möte 

140914. Styrelsen anser fortfarande att man ska kunna ge 

gåvomedlemskap till utländska medlemmar och det beslutades att 

styrelsen lyfter frågan till årsmötet.  

 

§ 10 Aktivitetsgrupper  

Arbete med att kontakta samtliga kontaktpersoner pågår och rapportering 

sker vid nästa möte. 

§ 11 Informationsmaterial, montrar vid mässor 

Underlag var utskickat inför mötet, men ytterligare sammanställning 

bedömdes nödvändig innan beslut. SL och ABG sammanställer kostnader 

snarast. 

 

§ 12 Open Show Stockholm 

Open show i Stockolm har genomförts, 37 hundar var anmälda. Det var 

en lyckad utställning. Mätning av mankhöjd genomfördes inte som 

planerat eftersom det inte fanns tid till detta på utställningsdagen. 

 

§ 13 RAS 

9/11 ska kommittén träffas för att arbeta fram en revision på RAS.  

 

§ 14 WSSK 35 år 

LT, SL, ABG och EC bildar en arbetsgrupp där LT är sammankallande för 

att tillsammans ansvara och planera för klubbens 35års jubileum.  

§ 15 Årsmöte 2015 

Bordläggs tills nästa möte. 

 

§ 16 Regelöversyn  

Arbetet pågår med regelöversyn till klubbens KM. EC har gjort ett första 

utkast på moment till KM i Lydnad. Förslaget skickas ut till deltagare på 

KM i lydnad för synpunkter.   



 
 

§ 17 Övrigt 

 

§ 18 Nästa möte 

 Nästa möte är 27 november 20.00.  

 

§ 19 Avslutning 

TH tackar och avslutar mötet. 

 

 

 
Emelie Carlsson  

Sekreterare  
 

 
 

Justeras  
 

 
Torbjörn Håkansson   Anne Blomster Gunnarsson  

Ordförande    Kassör 


